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  کتاب بررسی و نقد
Le Point sur l’approche communicative 

  رویکرد ارتباطی در آموزش زبانو ترجمۀ فارسی آن با عنوان 

  *مرضیه مهرابی

  چکیده
اثر  Le Point Sur L’approche Communicativeکتاب  و نقد به بررسیرو   جستار پیش

در بخـش اول، ابعـاد   . دربرگیرنـدة دو بخـش اصـلی اسـت    پـردازد و   کلود ژرمن مـی 
ابتدا کتـاب از   .است  نقد شده Le point sur l’approche communicativeمحتوایی اثر 

آن  ضعفها، به نقاط قوت و  به ترتیب فصل ،جویی از منابع تحلیل و سپس حیث بهره
صورت  چگونه کلود ژرمن به که دهد  می نشاناین مقاله از یک سو   .پرداخته شده است

کردن ذهن خواننـده بـا سـؤاالتی     براي درگیر  مستدل و مختصر مسائل را توضیح داده،
که مبتنی بـر واقعیـت کـالس یـا     (ها  طرح مسئله کرده و در مواردي، با استفاده از مثال

از سوي دیگر، ثابـت کـرده   . فهم مطالب را تسهیل کرده است) مطالعات میدانی هستند
فرض مؤلـف ایـن    رسد پیش نظر می بهري از توضیحات این کتاب ناکامل است و بسیا

هـاي   جنبـه  مقالـه  در بخـش دوم . بوده که مخاطب با بسیاري از مباحث آشـنایی دارد 
ها بر اسـاس   بدین منظور، تحلیل. مختلف ترجمۀ اثر به زبان فارسی بررسی شده است

اسـتوار   هفرانس عمومی و تخصصی هاي بندي حاصل از اشکاالت در ترجمۀ واژه دسته
 گـرفتن   ، نادیـده خلـط مفـاهیم  مفـاهیم،  افزایش در ترجمۀ در قسمت اول، به . اند شده

و  ،هاي رایـج  عدم استفاده از معادل، نبودن اصطالحات در ترجمه   دست یکبافت واژه، 
نظــر نگــرفتن  درو در قســمت دوم بــه هــا  نوشــتپادر متــرجم ناکــافی  توضــیحات
  .کلمات پرداختیمترجمۀ بعضی از  کردن  فراموشها و  واژهبافت یا اصطالحات 

  .تخصصیها، رویکرد ارتباطی، زبان فرانسه، ترجمه، متن  آموزش زبان :ها کلیدواژه
                                                                                                     

  mehrabi.mrz@ut.ac.ir  دانشگاه تهران  ها و ادبیات خارجی، زبانة دانشکداستادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه،  *
  8/8/1394: ، تاریخ پذیرش30/6/1394 :تاریخ دریافت
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  مقدمه. 1
 Le point sur l’approche communicative en اثـر در مقالـۀ حاضـر، ابتـدا ویراسـت دوم     

didactique des langues  ژرمـن تألیف کلود )Claude Germain(  لحـاظ محتـوایی بـر     بـه را
اثر بـه فارسـی را بـا تکیـه بـر       و سپس برگردان کنیم می نقد آن ضعفاساس نقاط قوت و 

  .کنیم مشکالت موجود در ترجمۀ اصطالحات تخصصی و زبان فرانسۀ عمومی بررسی می
در سـال  سـپس  صـفحه و   103بـا   1991 در سـال بـار   اولیناثر اصلی این  گفتنی است،

. منتشـر شـده اسـت    Le point surعنوان با اي  در مجموعه ،صفحه 129با اضافات و  ،1993
هـاي مختلـف    با هدف تحلیل وضعیت موضوع آثار این مجموعه، به عنوان کتب دانشگاهی،

. اند در حوزة آموزش زبان فرانسه، اغلب خطاب به دانشجویان و مدرسان زبان شناخته شده
هـا   صاحب مقاالت و کتبی پیرامون آموزش زبان) دانشگاه کبک در مونترآلاستاد (مؤلف اثر 

صـورت فشـرده    بـه و روش آموزشی زبان فرانسه  ،شناختی ویژه زبان دوم، رویکرد عصب به
دانشـگاه   ۀفرانسـ ت علمی گروه زبان ئهیعضو (اهللا رحمتیان  این کتاب با ترجمۀ روح. است

در انتشارات سمت  1388از سال  در آموزش زبان رویکرد ارتباطی عنوان با) تربیت مدرس
  .به چاپ رسیده است

عنـوان   بـه کتاب مورد بررسی به این لحاظ حائز اهمیت است که در آثار مؤلفـان دیگـر   
ترجمۀ اثر از فرانسـه بـه فارسـی بـراي     . تواند مورد استناد محققان باشد منبع ذکر شده و می

ویـژه   هـا، بـه   هـاي آمـوزش زبـان    مندان به حوزة روش هو عالق گوناگونهاي  مخاطبان رشته
این اثر یا ترجمـۀ آن در سـطوح کارشناسـی    . ممکن است جذاب باشد ،رویکردهاي کنونی

در (عنوان یکی از منـابع مـرتبط بـا حـوزة ذکرشـده       بهارشد و دکتري آموزش زبان فرانسه 
هاي آمـوزش   ها و نظریه شدروسی نظیر آشنایی با مفاهیم بنیادي آموزش زبان، آشنایی با رو

  .شود معرفی می) تهیه و تدوین متدهاي آموزشیو زبان، 
  

  اثر محتوایی ابعادتحلیل . 2
منبـع   64منبع فرانسـه و   74 ،منبع 141استفاده از : شناختی غنی است لحاظ منبع بهاثر حاضر 

ن موضوعات مؤلف از منابع دست اول و آثار پایه براي تبیی. مؤید این مطلب است ،انگلیسی
کاررفته در این کتاب نسبت به سایر آثار  تعداد منابع انگلیسی به. استفاده کرده استگوناگون 

ژرمـن   ،که نکتۀ مثبت دیگر این. مالحظه است درخورموجود در زبان فرانسه در این حوزه 
مثال، در صفحۀ  رايب. از آثاري بهره جسته که از چشم مؤلفان دیگر به دور مانده بوده است
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، بـه  )authenticity/ authenticité( در بحث واقعی بودن منـابع ) ترجمه 79ص (اثر اصلی  74
کنـد   اشاره مـی  1972در سال  )Savignon( ساوینیوندر اثر  )Jakobovits( مقدمۀ یاکوبویتس

هاي پیرامـون ایـن موضـوع از     دهد در اغلب نوشته طور که خود وي نیز توضیح می و همان
توانـد بـه    نامۀ اثـر مـی   با توجه به این نکات، کتاب. میان نیامده است  ین اثر مهم صحبتی بها

  .عنوان راهنما در یافتن منابع اصلی براي بسط موضوعات آموزش زبان مفید باشد
دو سال قبل از انتشـار ویراسـت دوم    ،1993تا  1991منبع به سال  24از میان کل منابع، 

دهد که نویسنده به استفاده از منابع جدید همـان   این امر نشان می. شود میمربوط  ،اثر اصلی
دوره اهتمام ورزیده و در کمال دقت و صداقت به تمام منابع، حتی در مواردي که مثـالی را  

با ایـن  . ارجاع داده است ،)ترجمه 88اثر اصلی، ص  83ص  ←(از مؤلف دیگري برگرفته 
سـان و   لحـاظ صـوري غیریـک    بـه در اثر اصلی و ترجمـه  متنی  دهی درون حال شیوة ارجاع

  .دهی است هاي رایج ارجاع خالف شیوه
تـوان بـه ارائـۀ مقدمـۀ کوتـاه در       شناختی، از میان نقاط قوت اثر می عالوه بر بحث منبع

صورت روشن و مختصر، طـرح مسـئله بـراي     بهها، تبیین بعضی از موضوعات  ابتداي فصل
هاي مبتنی بر واقعیت کـالس یـا مطالعـات میـدانی      ارائۀ مثالو  ،درگیر کردن ذهن مخاطب

  .اشاره کرد
 نکـردن  معرفـی با این حال، برخی نقاط انتقادي نظیر بسنده کردن به توضیحات ناقص، 

پاسخ گذاشتن بعضی از سؤاالت  تر، بی هاي ناکامل براي مطالعۀ بیش منابع شاخص در بحث
زمینۀ تفکـر بـراي مدرسـان در     نکردن و ایجاد ،شده، قدیمی بودن بعضی از اطالعات مطرح

در بندهاي بعدي این بخـش مـوارد   . خورد به چشم مینیز در کتاب بررسی روش کار خود 
  .کنیم هاي اثر تشریح می ترتیب فصل بهشده را  بیان

صـورت مختصـر    بـه هاي کتاب، رویکرد ارتباطی را  شایسته است پیش از ورود به بحث
هـا   هاي پیشین در آمـوزش زبـان   هاي روش کرد در واکنش به کاستیاین روی .دهیم توضیح 

و در فرانسـه   ،گفتاري، در بریتانیا پس از روش موقعیتی ـ دنبال روش شنیداري مریکا بهادر (
هـاي   بنیان. و اروپا شکل گرفتمریکا ا، در 1970، در دهۀ )دیداري ـ بعد از روش شنیداري

نگاري  شناسی زبان، قوم شناسی، روان شناسی، زبان وانهاي متعددي نظیر ر نظري آن از حوزه
رویکـرد ارتبـاطی از   . کاربردشناسی زبان برگرفته شـده اسـت  و شناسی زبان،  ارتباط، جامعه
هایی چون ایفاي نقش،  هاي اجتماعی در کالس در قالب فعالیت سازي موقعیت تکنیک شبیه

به این ترتیب، ادعا دارد  .واقعی تأکید داردجوید و بر استفاده از منابع  بحث بهره میو ،  بازي
  .دنکن هاي واقعی در جامعه آماده می که مخاطبان خود را براي مکالمه
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و گـذار از ایـن رویکـرد را در سـه بسـتر اصـلی آن        ،رو پیدایش، گسترش کتاب پیش 
  .بررسی کرده و شامل سه بخش و هفت فصل است) و فرانسه ،مریکا، انگلستانا(

  
  اولبخش  1.2
شامل یک فصل چهارقسمتی، مؤلف نگاهی تاریخی به چرایـی و چگـونگی    ،بخش اولدر 

  .پیدایش رویکرد ارتباطی دارد
  فصل اول 1.1.2

گفتاري و ـ  ، روش شنیداري»مریکااپیدایش رویکرد در «عنوان  با ،این فصل در قسمت اول
  .مشکالت عملی و نظري آن واضح و کافی توضیح داده شده است

صورت مختصـر   به، روش موقعیتی »پیدایش رویکرد در بریتانیا«در قسمت دوم با عنوان 
  .بررسی شده، اما از نقد و علل افول این روش صحبتی به میان نیامده است

دیـداري را  ــ   نامیده شـده و روش شـنیداري  » پیدایش رویکرد در فرانسه«قسمت سوم 
خورد این است کـه نقـدهاي مؤلـف از     م میایرادي که در این قسمت به چش. کند تبیین می

ژرمـن  در واقع، توضیحات کلـود   .هاي مختلف آن نیست این روش بر حسب تفکیک نسل
، ترجمـه  16- 15اثـر اصـلی صـص     ←( )Sophie Moirand( قولی از سوفی مـوران   در نقل
 اي اشاره پانوشتدر  یزاست؛ مترجم ن دیداري ـ شنیداري روش اول نسل نقد، )19- 20 صص

 )Évelyne Bérard( بِـرار  اولینکه  افزودبراي روشن شدن مطلب باید . کند یمطلب م ینبه ا
کنـد و   دیداري را متمایز می ـ در اثر خود دربارة رویکرد ارتباطی دو نسل از روش شنیداري

هـاي تصـنعی و دور از    دیالوگ: دهد خوبی نقد وارد بر نسل اول این روش را توضیح می به
پوشانی صداها، تردیـد، از سـرگیري    ها بدون هم افرادي که در این دیالوگ(ارتباطی واقعیت 

و فرهنگی محـدود،   ـ هاي اجتماعی ، موقعیت)کنند و صداي پشت صحنه صحبت می ،کالم
برده در این روش نهایتـاً   نقاط ضعف نام. هاي تدریس غیرمنعطف تمرینات مکانیکی و شیوه

برار در ادامه به بحث تحول ایـن روش در نسـل دوم   . انجامید یآموزان م انگیزگی زبان به بی
ارجحیت زبـان  (گذاران آن با حفظ اصول اصلی  پایه، 1970کند در دهۀ  پردازد و بیان می می

) هـاي نظاممنـد   آغاز درس و تمـرین  ۀنقطگفتار، استفاده از تصاویر ثابت، دیالوگ به عنوان 
بگـوییم   که خالی از لطف نیست .)Bérard, 1991: 14-16( درصدد بهبود این روش برآمدند

زمان با ویراست اول کتـاب   هم( 1991در سال  ،عنوان رسالۀ دکتري وي به ،کتاب اولین بِرار
  .ها در رویکرد ارتباطی است آن  چاپ شده و دربارة مباحث نظري و کاربست) ژرمن
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 با چهارم قسمت در ارتباطی، رویکرد از پیش هاي روش دربارة توضیحات دنبال به
 یحسطح آستانه توض ینو اهداف تدو علل، ها، سیاست ،»اروپا ریزي برنامه شوراي« عنوان

فصل سطح  ینآخر«: خوانیم یم) ترجمه 55ص ( یاثر اصل 51 ۀدر صفح. داده شده است
 بارةاثر، در يجا یچجمله، در ه یناز ا یشپ. »یابد یاختصاص م یگريآستانه به فهرست د

 مستلزم ها قسمت این فهم که آورده نشده؛ حال آن یحیسطح آستانه توض يها فصل یرسا
 مبهم خواننده براي قسمت این مطالب بنابراین،. است آن هاي فصل و ها بخش شناخت

 کوستانزو و )Bertocchini( برتوچینی توضیحات به ارجاع با باره،  این در. ماند می باقی
)Costanzo( سه با آستانه سطح. کنیم   بحث را روشن توانیم یخود، م یدر کتاب آموزش 

 هاي زبان یادگیري براي واحد نظامی ایجاد اروپا، در افراد جایی جابه تسهیل اصلی هدف
در بخش اول، . شده است ینبخش تدو 5در  یارتباط یکردو گسترش رو اروپایی،

 يها آن؛ در بخش دوم، شامل سه فصل مخاطبان و حوزه یکردهايشامل چهار فصل رو
 یدر بخش چهارم دستور مفهوم ی؛زبان يها در بخش سوم کنش ی؛زبان خارجکاربرد 

)functional grammar/grammaire fonctionnelle(و کلی مفاهیم پنجم بخش در و ؛ 
  ←فصول  دربارة تر یشب یحاتتوض يبرا( است شده داده توضیح زبانی رفتارهاي

 76-77 Bertocchini and Costanzo, 2008:.(  
  
  بخش دوم 2.2

  .بخش دوم شامل شش فصل است
  فصل دوم 1.2.2

نام دارد و مبانی نظري رویکرد ارتباطی را تبیین » زبان و مفهوم ارتباط با زبان«فصل دوم 
صورت مختصر اما واضح و در قسمت  به )Hymes( در قسمت اول، نظریۀ هایمز. کند می

تـر، بـر اسـاس تحـول زبـان       شکل مفصـل  به )Halliday( گراي هالیدي دوم نظریۀ نقش
از سـوي  شـده   مطـرح در قسمت سـوم، مفـاهیم مهـم    . توضیح داده شده است ،کودك

هاي زیرمجموعۀ  ها و مؤلفه و در قسمت چهارم و پنجم، توانش )Widdowson(ویدوسون 
توضیحات روشن  و موران با )Canale and Swain( از نظر کانال و سوینتوانش ارتباطی 
  .آورده شده است

بنـدي و در پایـان    خوبی دسـته  در این فصل اصول پایۀ رویکرد ارتباطی را بهمؤلف 
توضیحات منسجم دربارة مبانی نظري رویکـرد ارتبـاطی،   رغم  به. بندي کرده است جمع
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ها و  بیان دیگر، مؤلف رابطۀ نظریه به. د مشخص نیستها در این رویکر میزان کاربرد آن
محـور را توضـیح   ــ   ها و متدهاي آموزشی ارتبـاط   هاي مورد استفاده در کالس تکنیک

راحتی پیرامون  بهتواند  مدرس زبان با مطالعۀ این مطالب نمیدلیل، به همین . نداده است
ها و  توجیه عدم بیان رابطۀ بین نظریه ،طبق نظر مؤلف. هاي تدریس خود بیندیشد شیوه

بـاره در دسـت     ها در کالس زبان این بوده که تا آن زمان اطالعاتی در این کاربست آن
هاي رویکرد ارتباطی را در یـک   کاربست نظریه )ibid( برارکه اثر  ن حال آ. نداشته است

 دي بوزانسـون شناسـی کـاربر   عنوان زبان خارجی در مرکـز زبـان   بهکالس زبان فرانسه 
)Centre de linguistique appliquée de Besançon ( است بررسی کرده)    مؤلـف بـه ایـن

اشارة ، ترجمه 119 اثر اصلی، ص 115ص ، »گذار از رویکرد ارتباطی«مطلب در بخش 
  ).کند کلی می

  فصل سوم 2.2.2
هاي پیش از رویکرد ارتبـاطی و نیـز در    در فصل سوم دربارة چگونگی تهیۀ محتوا در روش

هاي پیشـین   در قسمت اول، ابتدا معیار انتخاب محتواي روش. این رویکرد بحث شده است
هاي تعیین محتوا در رویکـرد ارتبـاطی    عنوان یکی از مالك بهو سپس مفهوم نیازهاي زبانی 

هاي دیگر  عنوان شاخص بههاي زبانی  در ادامه، بحث مفاهیم و نقش .است توضیح داده شده
و در  52تـا   40 ۀصفحدر اثر اصلی از (تري  تعیین محتوا در رویکرد ارتباطی با تفصیل بیش

  .آمده است) 58تا صفحه  44 ۀصفحترجمه از 
 تر اسـت کـه در   به این دلیل خالصه» دهی محتوا سازمان«عنوان  باقسمت دوم این فصل 

معیارهاي انتخاب محتوا در رویکرد ارتباطی بیان شده و در این  ،تفصیل به ،هاي پیشین بحث
نقشـی،   ۀبرنامبرنامۀ مفهومی، (هاي متعدد  گیري جهت بارةتوضیح مختصري در فقطقسمت 

معیار سادگی  بارةبا این حال، سؤالی در. ارائه شده است) و برنامۀ موقعیتی ،برنامۀ موضوعی
ات یـ اي گـذرا بـه نظر   ها مطرح شده و اشـاره  و پیچیدگی مطالب تدریس و ترتیب ارائۀ آن

  .مانده است پاسخ  ویلکینز و موران شده، اما در نهایت این سؤال بی
  فصل چهارم 3.2.2

روابط میان زبـان  «عنوان  با در قسمت اول. نامیده شده است» مفهوم یادگیري«فصل چهارم 
و  ،یـادگیري در نظـام تحصـیلی   شرایط یادگیري زبان اول و نقش مادر،  بارة، در»وماول و د

توانست از شرایط یادگیري زبان خارجی  که می شود، در حالی ناقص بحث می نقش مدرسه
وسیع بودن این بحث و بیان ناقص آن مرجعـی  به بهتر بود با توجه . نیز سخن به میان بیاید
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 1989منتشرشـده در سـال    )Klein( کتاب کلـین  مثال رايب .شد براي مطالعه معرفی می
عنـوان یکـی از    بـه مسائل فراگیري زبان  بارة، در)دو سال پیش از چاپ ویراست اول کتاب(

  .منابع جامع این حوزه مطرح است
و  )Nemser( از نمسـر » زبان بینابین«عنوان با هاي این بحث،  در یکی از زیرقسمت

کار نبرده  هرا ب »بینابین  زبان«نمسر اصطالح  اوالً،: برده شده است نام )Selinker( سلینکر
اصـطالح  سـلینکر   دومـاً،  ؛کند صحبت می )système approximatif( »نظام تقریبی«و از 

 به عاریت گرفتـه  )John Reinecke( جان رینک ازرا  و آن نکردهابداع را » زبان بینابین«
)Dewaele, 2003: 154( دربـارة موضـوع   . اي نکرده است مؤلف به این موارد اشاره که

از آلمانی به فرانسه ترجمه شده، جامع  1995که در سال  )Vogel(زبان بینابین، اثر وگل 
  .رسد نظر می به

اصـلی  با مثال کارگران مهـاجر در محـیط    فقطشدگی  پدیدة فسیلدر ادامۀ این مطالب، 
کـه ایـن پدیـده     در حالی، شده است آورده )using a common language/ endolingue( زبان
 )using a non-native language/ exolingue( وفور در غیـر از محـیط اصـلی زبـان     بهتواند  می

در یکـی از مراحـل رشـد    ) در فرایند یادگیري خود(آموز  صورت زبان هد، در ایندنیز رخ 
از دیـدگاه شـناختی،    .شـود  مـی سطح  تافمتوقف یا دچار  مختلفزبان بینابین بنا به دالیل 
در . گیرد صورت یک قاعدة درست در حافظۀ درازمدتش شکل می بهعنصر اشتباه براي وي 

کند با دو الگـوي   مثالی که مؤلف مطرح می. کنیم شدگی صحبت می این صورت نیز از فسیل
 model of acculturation/ modèle( پـذیري  الگـوي فرهنـگ  : شدگی قابل تبیـین اسـت   فسیل

d’acculturation (  و الگـوي بـازخورد )model of feedback/ modèle de feedback(.  طبــق
اش کامالً با شـرایط   تالش فرد براي غنا بخشیدن به ابزارهاي ارتباطی ،پذیري الگوي فرهنگ

شـدگی بـا بـازخوردي     طبق الگوي بازخورد نیز فسـیل . وي مرتبط است  اجتماعی و روانی
از مجموعـۀ ایـن   . )Vogel, 1995: 39-40( گیـرد  که فرد از اطرافیان خـود مـی   پیوند خورده

  .هاي مؤلف ناکافی است یابیم در این قسمت تحلیل توضیحات درمی
اند، امـا بـا توجـه بـه      توضیحات واضح» شناسی شناختی روان«عنوان  بادر قسمت دوم، 

کم متخصصانی براي مطالعـۀ   ها باید دست گستردگی این حوزه و کاربرد آن در آموزش زبان
شناسـی   در روان )Fortin and Rousseau, 1989( اثر فرتن و روسـو  .شدند تر معرفی می بیش

که سعی بر توضیح مسائل این حـوزه   ،شناختی با رویکرد پردازش اطالعات به زبان فرانسه
به زبان  )Anderson, 1985( و اثر جان آندرسن است، هاي فراوان داشته با زبانی ساده و مثال

  .ندا  شاخصدر این زمینه انگلیسی 
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نامیده شـده و بـر توضـیحات الـیس     » ترتیب و آهنگ فراگیري«قسمت سوم این فصل 
شاهد یک مثال در زبان انگلیسـی   فقطجا براي ترتیب فراگیري عناصر  در این. استوار است

مؤلف به ایـن نکتـه   . شد می هایی در زبان فرانسه نیز ارائه که بهتر بود مثال هستیم، در حالی
کند که براي افراد با زبان مادري یکسان، ترتیـب فراگیـري ممکـن اسـت یکسـان       اشاره می

این . باشد، اما آهنگ فراگیري یک زبان تحت تأثیر عواملی مانند عوامل فردي متفاوت است
تمـام  زبـان مـادري، بلکـه     فقـط  نـه مطلب را باید اضافه کنیم که در یادگیري زبان خارجی 

تواند به هنگـام درك یـا تولیـد زبـان فعاالنـه       شناسد، می آموز از پیش می هایی که زبان زبان
  .هاي دیگر را تحت تأثیر قرار دهد مداخله کند و یادگیري زبان

 ،»گرا تعامل الگوي« عنوان زیر ،»ژنتیکی اجتماعی شناسی روان« عنوان با چهارم، قسمت در
کـدام   یچه ازآمده، اما  یانبه م صحبت )Vygotsky( ویگوتسکی ویژه به اي نوپیاژه تفکرات از

 شناختیرشد  یگوتسکیطبق نظر و: است نشده یمطرح کرده بحث يکه و یاساس یماز مفاه
 يرشـد و  یبـی تقر ةو با توجه بـه محـدود   )mediation/ médiation( میانجی کمک به کودك

)Zone of Proximal Development (ZPD) / Zone Proximale de Développement (ZPD)( 
اي است که یادگیري عناصـر   مقصود از محدودة رشد تقریبی محدوده. تواند تسهیل شود می

عنوان راهنماي  بهسال یا فردي  فرد بزرگ(در آن دشوار است و به کمک یک میانجی کارآمد 
به همین دلیل است که در رویکردهاي جدید آموزش زبان یکی از . شود میسر می) یادگیري

است، یعنی باید روش تدریس خود را طوري طراحی کنـد کـه   » میانجی«هاي مدرس  نقش
  .دشوآموز تسهیل  یادگیري عناصر دشوار براي زبان
هـاي   نتیکی و فن آمـوزش زبـان  شناسی اجتماعی ژ روان«در زیرعنوان بعدي، با نام 

در حال حاضر هیچ تالشی «: اي آمده است نوپیاژه شناسی روانکاربرد  بارةر، د»خارجی
فراگیـري زبـان خـارجی مشـاهده      ةشناسـی در حـوز   کارگیري این نوع روان را براي به

منظـور از تفکـرات   جـا   در ایـن . )77، ترجمـه ص  72اثـر اصـلی ص    ←( »کنـیم  نمی
ویگوتسکی در این آراي بر توضیح  با این حال، بنا. وضوح مشخص نیست بهاي  نوپیاژه

از میان . شناسی شناختی پس از پیاژه است دریافت که مراد مؤلف روان توان قسمت، می
نظـام حمـایتی   « اشاره کرد کـه بـه   )Bruner( توان به نظریۀ برونر مینظریات این حوزه 

برد  و در آن راه مشهور است) Language Acquisition Support System( »فراگیري زبان
مقصود از  .کند را در یاددهی زبان مادري مطرح می )scaffolding/étayage(زنی  داربست
. کننـده در فراینـد یـادگیري اسـت     برد مداخلۀ دیگري با نقش حـامی و تسـهیل   این راه

نظـام  «بـا عنـوان   هـاي دوم   در آمـوزش زبـان  را این نظریه گی و کرافت ـ  دوسندشون
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کـار   بـه ) Second Language Acquisition Support System(» حمایتی فراگیري زبان دوم
سـه سـال پـیش از      کـاربرد ایـن نظریـه   . )Dausendschön-Gay and Krafft, 1990( انـد  برده

تـر تحقیقـی را در    افزون بر ایـن، امـروزه کـم   . ویراست دوم اثر اصلی نیز مطرح بوده است
توان یافت کـه از نظریـات ویگوتسـکی و برونـر متـأثر       ها می یادگیري زبان/ ددهیحوزة یا

  .رسد نظر می بنابراین، اطالعات این قسمت قدیمی به. نباشد

  فصل پنجم 4.2.2
جـا بـر خـالف سـایر      در ایـن . اختصاص داده شـده اسـت  » مفهوم آموزش«فصل پنجم به 

در فصول گذشته به بحـث زبـان و    ،در این قسمت آمده .ها، مقدمۀ فصل دقیق نیست فصل
ژرمن بیـان  . است نشدهکه در این کتاب از فرهنگ صحبتی  اي شده، در حالی فرهنگ اشاره

به بحث چگونه یاد گـرفتن و یـاد   ) محتوا(از بحث چه یاد دادن و یاد گرفتن است که کرده 
ه شده، هر چند فصل چهارم به مبحث یادگیري اختصاص داد. رسد می) شناسی روش(دادن 

ـ ، در این صورت است جا از چگونگی یادگیري صحبتی نشده اما در آن مبـاحثی ماننـد    دبای
نیز مطرح  و فرهنگ یادگیري ،هاي فردي یا اجتماعی هاي یادگیري، ویژگی بردها و سبک راه
اند، اما هر کدام موضوع چندین  مؤلف جالب از سويمطالب ذکرشده در این مقدمه . شد می

 ،حجـم  و طبیعتاً انتظارات خواننده در این موارد، با خوانـدن ایـن کتـاب کـم     ندا جلد کتاب
  .شود تواند برآورده  سختی می به

در آموزش زبـان پرداختـه و سـؤال مهـم     » واقعی بودن«قسمت اول این فصل به مفهوم 
تبـع آن سـؤاالتی دیگـري     ها یا بالعکس و بـه  هاي زبانی بر کاربرد آن تدریس صورت متقد

نظـر   بهدر انتهاي این قسمت آمده است که  .اند پاسخ باقی مانده ده، اما در نهایت بیمطرح ش
اثـر   77- 76صـص   ←(این سؤاالت وجود نـدارد   رايباي  کننده رسد هنوز جواب قانع می

  ).ترجمه 82- 81اصلی، صص 
. بندي ارائه شده اسـت  هاي آموزشی ارتباطی طبق سه دسته در قسمت دوم انواع فعالیت

حـال    یک از مفـاهیم توضـیح داده نشـده،    هیچ، )Rivers( بندي اول متعلق به ریورز دستهدر 
ها در آموزش زبان نیسـت   بندي در معناي رایج آن کاررفته در این دسته که اصطالحات به آن

بندي دیگـر،   بندي، بر خالف دو دسته عالوه، براي این دسته به. و به توضیح نیاز داشته است
  .ها بسنده شده است نیامده و فقط به ارائۀ فهرستی از فعالیتهیچ مثالی 

در قسمت سوم، ابتـدا ممکـن اسـت تعـامالت اجتمـاعی      » تعامل اجتماعی«عنوان کلی 
هـاي تعـاملی در    فعالیـت   جا ویژگـی  خارج از کالس درس را به ذهن متبادر کند، اما در این
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اي بـراي   توانـد مقدمـه   سی مـی در واقع، تعامالت کال. کالس درس توضیح داده شده است
آموز در تعامالت اجتماعی باشد؛ با توجـه بـه هـدف رویکـرد ارتبـاطی در       سازي زبان آماده

برقراري ارتباط در خارج از کالس درس، بهتر بود به بحث تعـامالت اجتمـاعی در معنـاي    
مطالب به  هاي آن، هاي این قسمت، در زیرقسمت کاستیرغم   به. شد کالن آن نیز پرداخته می

در قسـمت چهـارم بـه بحـث     . خوبی و بر اساس مطالعات میدانی توضیح داده شده اسـت 
  .پراهمیت تربیت مدرسان پرداخته شده است

  فصل ششم 5.2.2
و د نـ ک مـی شـده در فصـول قبـل را نقـد      مطـرح فصل ششم اصول بنیادین رویکرد ارتباطی 

هـاي رویکـرد    ن فصل مؤلف ویژگیدر قسمت اول ای. آید شمار می ترین فصل اثر به تحلیلی
ارتباطی را بر اساس دیدگاه کانال و سوین بیان و در قسمت دوم انتقادات خـود را در پـنج   

در قسمت سوم این فصل دربارة رابطـۀ بـین   . زیرقسمت بر همین اساس استوار کرده است
  .تفصیل توضیح داده شده است بهزبان و ارتباط 

) و کابردشناختی زبـان  ،آوایی، واژگانی، دستوري(زبانی مؤلف در زیرقسمت اول، مؤلفۀ 
کانـال و سـوین    از سـوي شده  مطرحهاي  را توضیح داده که تحلیل آن نسبت به سایر مؤلفه

نیز نیاز به تحلیل ) بردي و راه ،فرهنگی، گفتمانیـ  اجتماعی(هاي دیگر  تر است؛ مؤلفه راحت
در این زیرقسمت، اهمیت توانش واژگـانی را  وي . شود اند و این خأل در اثر حس می داشته

 ←(خوبی با ارائۀ مثالی از واقعیت کالس توضـیح داده اسـت    نسبت به توانش دستوري به
صورت  به» مفهوم نیازهاي زبانی«نویسنده در زیرقسمت ). 99ص  هترجم، 96اثر اصلی ص 

مؤسسـات و   دهد که این بحث معطوف به نیاز فـرد نیسـت، بلکـه نیـاز     مستدل توضیح می
آموز شعاري است که در پس آن تمرکـز روي   ها در اولویت است؛ تمرکز روي زبان سازمان

هـیچ  » مفهـوم واقعـی بـودن   «با ایـن حـال، در زیرقسـمت    . مؤسسات آموزشی نهفته است
شده در این قسمت  مطرحسازي منابع نیامده و سؤاالت  توضیحی مبنی بر معیارهاي آموزشی

  .ماند جواب می در نهایت بی اماکند،  ر میذهن خواننده را درگی
  
  بخش سوم 3.2

  .شامل یک فصل استبخش سوم 
  فصل هفتم 1.3.2

ایـن  . ترین فصل کتاب اسـت  رویکرد ارتباطی پرداخته و کوتاه بهفصل هفتم، به شکل گذار 
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سـال پـیش بـه مفهـوم کـاربرد       22شـود، زیـرا    هاي پیشرو محسوب مـی  بخش از پژوهش
هـاي رویکردهـاي پـس از     عنوان یکـی از کلیـدواژه   به، )task/tâche( تعاملی زبانـ  اجتماعی

در اروپا و اخیـراً در ایـران    2000هاي  اي که از سال کند، کلیدواژه رویکرد ارتباطی اشاره می
اشاره بـه رویکردهـایی بـا محوریـت کـاربرد      رغم   به  با این حال،. ها افتاده است بر سر زبان
 /content-based(و محتـوا   )task-based/ basées sur la tâche( لی زبـان تعـام  ــ  اجتمـاعی 

basées sur le contenu( ، مریکا و کانادا در ادامـۀ رویکـرد ارتبـاطی، صـحبتی از مرحلـۀ      ادر
  .گذار این رویکرد در فرانسه به میان نیامده است

محصول شـرایط   انداز کنشی نیز مانند رویکرد ارتباطی باید بگوییم در فرانسه چشم
سـازي شـهروندان بـراي     و در واقع با هـدف آمـاده  است و سیاسی  ،اجتماعی، فرهنگی

 کریستیان پـورن . وجود آمده است زیستی به جوامع چندزبانه و چندفرهنگی قادر به هم
)Christian Puren(،   ،از رویکـرد ارتبـاطی تـا    «عنوان با در مقالۀ کوتاهی به زبان فرانسه

کند و علل گذار از رویکرد ارتباطی را  ، این دو رویکرد را مقایسه می»یانداز کنش چشم
  :)Puren, 2006( دهد توضیح می

 است؛ )simulation/ simulation( ها موقعیت سازي شبیه نوع از ارتباطی رویکرد اصلی تمریناتـ 
 فقـط هاي رویکرد ارتباطی از نوع ارتباطی و زبانی است، اما در رویکرد کنشی  فعالیتـ 

 دهد؛ آموز فعالیت غیرزبانی نیز انجام می با یک فعالیت زبانی مواجه نیستیم و زبان
انـداز   گذاریم، امـا در چشـم   هاي زبانی بر دیگري تأثیر می در رویکرد ارتباطی با کنشـ 

 .دهیم را انجام می کنشی با دیگري فعالیتی
هـاي   در رویکرد ارتبـاطی بـراي توصـیف بخـش    : شود موارد باال با یک مثال روشن می

ها را توصـیف   شود آن آموز نشان داده و از او خواسته می  هایی به زبان خانه، عکس گوناگون
یـک خانـه    گونـاگون هـاي   شود از بخش آموز خواسته می اما در رویکرد کنشی از زبان. کند

هـا را در کـالس    آن بگیرد، عکس) خانۀ خود یا با کسب اجازه از فرد دیگري، از خانۀ وي(
) توصیف خانه(بنابراین، در رویکرد ارتباطی صرفاً با کنش زبانی . و توصیف کند ،دهد ارائه

نیـز در  ) عکاسـی (یم، اما در رویکرد کنشی عالوه بر کنش زبـانی فعالیـت غیرزبـانی    ا مواجه
این رویکرد در آموزش  بارةتر در براي اطالعات بیش(گیرد  مل با فرد دیگري صورت میتعا

  .)Lions-Olivieri and Liria, 2003 ←زبان فرانسه 
  

  بررسی ترجمۀ اثر. 3
در بخش پیشین مقاله ابعاد محتوایی اثر اصلی را تحلیل کـردیم، اکنـون بـه نقـد ترجمـۀ آن      
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مترجم بسیار قائل به متن  .طور کلی روان است بهیابیم که  با بررسی ترجمه درمی. پردازیم می
و اصول نگارشی و ویرایشـی فارسـی را    ،ها را ترجمه کرده دقت تمام قسمت بهاصلی بوده، 

خـورد و   چشم مـی  در کل ترجمه اشتباهات تایپی بسیار محدودي به. نیز رعایت کرده است
در ترجمـۀ متـون تخصصـی بـا دو مقولـه      وراي ایـن مسـائل،   . وبی داردآرایـی مطلـ   صفحه
تـر و   ها به پیچیدگی بـیش  کاستی در هر یک از آن. زبان تخصصی و زبان عمومی: یما مواجه

دلیـل ماهیـت    بـه شـود، چـرا کـه مـتن اصـلی       نامفهومی مـتن در زبـان مقصـد منتهـی مـی     
  .اش، ذاتاً پیچیدگی محتوایی دارد تخصصی

 
  تخصصی ترجمهزبان  1.3

هـاي   گزینـی  یکی از مشکالت عمدة مخاطبان در درك ترجمۀ آثار تخصصی، ناشـی از واژه 
بنـدي خـود را بـر اسـاس اشـکاالت در       در این قسمت دستهنامناسب است، به همین دلیل 

با توجه به محدودیت صفحات مقاله، براي هر . اصطالحات تخصصی استوار کردیم ترجمۀ
  .کنیم ه بسنده میمورد به ذکر چند نمون

 جا نابه  با پرانتز و قالب مفاهیمافزایش در ترجمۀ  1.1.3
در نظـر گرفتـه    acteurمعادلی بـراي  » ]کنشگران[بازیگران «، دو واژة 11، خط 87در صفحۀ 
تخصصـی رایـج در آمـوزش زبـان، واژة     اصـطالحات  بهتر بـود بـا توجـه بـه     . شده است

 قـالب شد؛ در این صورت از افزایش در ترجمه و استفادة نادرست از  آورده می» کنشگران«
 .شد نیز جلوگیري می

معـادلی بـراي   » ]به موقعیت واقعـی [جایی یا انتقال  فقدان جابه«، 22، خط 10در صفحۀ 
absence de transposition نظـر   بـه درسـت نیسـت و    قـالب  اسـتفاده از . ترجمه شده است

یـابی نکـرده،    معادل transpositionکه مترجم محترم واژة دقیقی براي  رسد با توجه به این می
. معادلی تقریبی براي ایـن واژه سـاخته اسـت    ،از دو واژة مترادف در فارسی قالببه کمک 

کـه   مـه شـده  ترج» جـایی یـا فرانهشـی    جابه«، 6، خط 81صفحۀ عالوه بر این، این واژه در 
 .ترجمه شود »یادگیري انتقال«تواند  می

کـافی  «و   appropriéمعـادلی بـراي  » ]خـوانی  روایی، هم[تناسب «، 11، خط 114صفحۀ 
که واژة تناسب اسم  ویمپیش از هر چیز باید یادآور ش. است adéquatبراي معادلی » ]بسنده[

مفهوم تـوانش   بخش اصلیکه این دو واژه،  مضاف بر این. شود است و صفت محسوب نمی
واژة . »نماینـد  مهم جلوه مـی «طور که مؤلف نیز بیان کرده  د و هماننگیر می بر ارتباطی را در
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approprié  باید معادلی برايqui convient, qui est juste  و واژةadéquat   معادلی بـرايbien 

adapté à son emploi; exactement approprié    و یـاparfaitement adapté à son objet  در
 ،ویژه در این بند به ،این دو کلمه در ترجمه توجه به تفاوت ظریف معناي. شد نظر گرفته می

کـامالً  « adéquatو واژة » متناسـب «توانسـت   مـی  appropriéبنـابراین، واژة  . بسیار مهم است
  .ترجمه شود» متناسب

در صـفحۀ  : آمده اسـت سه معادل در ترجمه ، langage ةواژبراي ، 29و  28در صفحات 
و در » ]قـدرت تکلـم  [زبان یـا همـان   «، 1، خط 29، در صفحۀ »]تکلم[زبان «، خط آخر 28

در این موارد از  ،اوالً. آمده است» )یا زبان به معناي عام(قدرت تکلم «، 15، خط 29صفحۀ 
د معادل مختلـف  ثانیاً، براي یک کلمۀ واحد چن. ده استدرستی استفاده نش بهو پرانتز  قالب

ماند کـه آیـا منظـور از قـدرت تکلـم، توانـایی        ارائه شده و خواننده در نهایت سردرگم می
  .صحبت کردن است یا زبان در معناي عام آن

 خلط مفاهیم در ترجمه 2.1.3

 )monosemic/ monosémique( معنا تک باید تخصصی اصطالحات ،)Guilbert( گیلبرت نظر بر بنا
. )Guilbert, 1973: 10(باشند تا از هرگونه ابهام در ترجمۀ متون تخصصی جلـوگیري شـود   

توان گفت، براي هر کلمه باید یک معناي دقیق و مناسب در نظر گرفـت تـا مفـاهیم     لذا می
 .خلط نشوند و مشکالت درك متن در زبان مقصد کاهش یابد

، 93صـفحۀ  در  pédagogie و» آموزشـکاوي « ،7، خـط  23صفحۀ در  pédagogiqueواژة 
آموزشـکاوي و   didactologie، زیرا یابی شده که صحیح نیست معادل» علم آموزش«، 4خط 

pédagogie شود می  تعلیم و تربیت ترجمه. 
واژة  تـوان  اسـت؛ مـی   ترجمه شده» رشد«و گاهی » توسعه«گاهی  développement ةواژ

 )language policy/politique linguistique( گذاري زبانی سطح کالن و سیاست دررا » توسعه«
رشـد و توسـعۀ   «هـاي   واژه ،30در صـفحۀ   .اسـتفاده کـرد  سطح فردي  را در» رشد«و واژة 

» توسـعۀ زبـان  « 72صفحۀ  و در» آموز خارجی زبان توسعۀ زبان«، واژة 69صفحۀ ، در »زبانی
در » توسـعه «ل، واژة با ایـن حـا  . توانست رشد ترجمه شود گردد که می به سطح فردي برمی

توسـعۀ یـادگیري   «: کـار رفتـه اسـت    در معناي مناسب خود به، در سطح کالن و 21صفحۀ 
  .»]اروپایی[هاي  زبان

، 19، خـط  103صـفحۀ  در : انـد  نیز خلط شده progressionو  développementهاي  واژه
در همـان  . تاس progression du contenu à enseignerمعادلی براي » رشد محتواي آموزش«
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ارتقـاي  «، 20در خـط  : اشـتباه گرفتـه شـده اسـت     progrèsبا واژة  progressionصفحه واژة 
در خـط  و   progression du contenu d’un cours de langueمعادلی بـراي » محتواي یک دوره

ترجمـه   progression linéaireمعـادلی بـراي    »]رفت تـدریجی  پیش[ارتقاي خطی «، واژة 22
که در هر سه مورد منظور ترتیب و توالی ارائۀ مطالب در یک متد  با توجه به این .شده است

  .شد انتخاب می  عنوان معادل به» توالی« ةبهتر بود واژآموزشی است، 
: ها مشابه باشـند  رسد دو نقش زبانی و مفاهیم آن نظر می بهترجمه نیز  50در صفحۀ 

اما با مراجعه به اثر اصلی در صفحۀ  ؛»طلب اجازه براي مرخص شدن«و » اجازه گرفتن«
 »درخواست معـاف شـدن از کـاري   «باید » طلب اجازه«شود که عنوان  مشخص می 46

شده در ایـن بافـت    ارائهدر این صورت جمالت  ،)demander dispense( شد ترجمه می
  .بودندمعنادارتر 

کـه   ه شـده ترجمـ  substantifمعـادلی بـراي   » جـایگزینی «، واژة 57صفحۀ  1در جدول 
جـدول  ایـن  . دشـو ترجمـه  » اسـم «اشتباه گرفتـه شـده و بایـد     substitutionاحتماالً با واژة 
در حـال انجـام   «نیـز   accompliکند، بنـابراین   را مطرح می )aspects( شناختی نمودهاي زبان

نمـود  «نیـز  » )اي نتیجـه (براینـدي  «. ترجمه شـود » نمود تمام«شود و باید  ترجمه نمی» شدن
مطابق اثر اصـلی صـفحۀ   ، نیز اشتباه ترجمه شده» پذیرش عام«واژة . شود ترجمه می» پایانی

53 ،acct  اختصاريaccomplissement  است نهacceptation.  

 ت واژهباف در نظر نگرفتن 3.1.3
نگاران آشنا به حرفـۀ خـود،    واژه«: گوید ها در فرهنگ لغت می امبرتو اکو پیرامون معناي واژه

کنـد و   زدایی بافتی کمک می کنند که به ابهام تعاریف و نیز اطالعاتی در یک مدخل ارائه می
بـا ایـن گفتـه    . )Eco, 2006: 35( »براي انتخاب واژة معادل در زبان دیگـر ارزشـمند اسـت   

. نهادي یک مدخل در ترجمه پی ببـریم   هاي پیش گزینی از میان واژه توانیم به اهمیت واژه یم
وار تبـدیل   عنوان معادل ترجمـه بـه فراینـدي ماشـین     بهدر صورت انتخاب واژة اول مدخل 

 .رو خواهیم بود هاي غیردقیق و گاهی گنگ و نامفهوم روب شود و در نهایت با فراورده می
شـنیداري   ــ  آنان متوجه فقر مبادالت کالمـی روش دیـداري  «آمده است  19در صفحۀ 

بـه  با توجـه  . است pauvreté des échanges verbauxمعادل » فقر مبادالت کالمی«. »شوند می
که در نسل اول این روش تبادالت کالمی وجود داشته، اما مکانیکی و تصنعی بوده، اگـر   این

 .تر بود شد، ترجمه دقیق یابی می معادل )chose sans valeur( »ارزش بودن بی« pauvretéواژة 
منظـور از  جـا   یـن در ا. است scénario يبرا یمعادل »نامه یلمف« ة، واژ2، خط 107 ۀصفح
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بـا توجـه بـه صـفت      توانسـت  یاست کـه مـ   déroulement préétabli d’une action یوسنار
ـ  ۀمکالمـ «نـوع منـابع    یـن ا ةشده دربـار  داده یحتوض هاي یژگیو و» شده سازي یهشب«  یشاز پ

 .ترجمه شود »شده ساخته

 نبودن اصطالحات در ترجمه  دست یک 4.1.3
، خط 45 صفحۀدر  ،»مفهوم یاداللت «، خط آخر 44 ۀدر صفح signification ةواژ يبرا
واژه معـادل   یـک  يبـرا  ینبنـابرا . اسـت  آمـده » داللت«، 4و خط » )مفهوم(داللت «، 2

 .در نظر گرفته نشده است يواحد
 يهـا  تعامـل « 7 خـط  و »یاجتماع یتعامل يها کنش«، 2، دو اصطالح در خط 76 ۀصفح

، 87 ۀصـفح است که در  یدر حال این. هستند interactions sociales يبرا یمعادل »یاجتماع
 .در نظر گرفته است interactions يبرا یمعادل» )کنش متقابل(تعامالت « یزن 7خط 

و » تکمیل نمودن معلومات ناقص«، 76صفحۀ در  ،écart d’information à comblerواژة 
تفاوت [تکمیل نمودن فاصلۀ خبري «، 3فهرست مطالب، فصل پنجم قسمت و  90فحۀ در ص

. یابی شود معادل» شکاف اطالعاتی«توانست  ترجمه شده است که می» ]اطالعات دانش زبانی
هـا   شود و آن آموزان گذاشته می ی است که در اختیار زباناین مفهوم به معنی اطالعات ناقص

  .ها را کامل کنند آن ،هاي خود، با تکنیک مذاکره کالسی باید به کمک سایر هم
 بایـد ترجمـه شـده اسـت کـه      documentمعادلی براي » متن«، واژة 20، خط 79صفحۀ 

اسـناد  «، 10، خـط  96در صـفحۀ   document authentiqueواژة فرانسۀ . شد ترجمه می »منبع«
 .ترجمه شده است» واقعی) متون(منابع «، خط آخر 106و در صفحۀ » واقعی ]منابع[

  هاي رایج براي یک واژه از معادل نکردن استفاده 5.1.3
ــ  یشــناخت طـرح مســائل زبـان  «، 3، خــط 21 ۀدر صـفح    بــراي معـادلی  »یارتبـاط کالم

 la problématique des linguistiques de l’énonciation  رایجی نیسـت بوده است که معادل .
  .شد می ترجمه »پردازي هاي گفته شناسی مسائل مربوط به زبان«بهتر بود 

 pragmatique linguistiqueمعـادلی بـراي   » شناسی اصالت عمل زبان«واژة  40در صفحۀ 
  .شود ترجمه می» کاربردشناسی زبان«غالباً  این واژه. است

  ها  نوشتپادر مترجم  توضیحات 6.1.3
حاوي توضیحات تخصصی مترجم وجود دارد که به روشن شدن  نوشتپا 8در کل ترجمه 

  .واضح نیستندها  نوشتپابا این حال، بعضی از . کند مباحث کمک می
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 يهـا  روش یگـر جا منظور انواع د یندر ا«: آمده است ترجمه 19 ۀصفح نوشتدر پا
هاي مختلف  الزم بود به نسل. »پارچه صورت یک بهاست نه روش یادگیري  يبصر ـ یسمع

  .پیشین این مقاله توضیح دادیم  که در بخش شد اي می بصري اشاره ـ روش سمعی
ایـن امـر طبیعـی    « :رسـد  نظر می بهمبهم و ناکافی  اتتوضیحنیز  20صفحۀ  نوشتپادر 

در  ،در واقـع . »شـود  اي ناشـنوا تلقـی مـی    آموز تا اندازه است چون در ابتداي یادگیري، زبان
. اسـت  )Polivanov( پولیوانـوف  از سويشده  مطرح» ناشنوایی آوایی«مقصود مترجم جا  این

توانـد   نمـی شود، زیـرا   لحاظ آوایی ناشنوا تلقی می بهدر ابتداي یادگیري یک زبان آموز  زبان
  .)Cuq, 2003: 232( خوبی تشخیص دهد و درك کند بهآواهاي موجود در زبان خارجی را 

کـه   با توجه به ایـن : در پایان بخش اصطالحات تخصصی دو نکتۀ دیگر قابل بیان است
و  1990هـاي   رویکـرد کنشـی در سـال   ترجمـه شـده،   ) مـیالدي  2009( 1388 اثر در سال

تـري از   دقیـق معـادل  ، بهتر بود شکل گرفتند 2000در سال  )CECRL( ارچوب اروپاییهچ
اي  نامـه  واژهچنـین   کنشی انتخاب و هم انداز چشمهاي  عنوان یکی از کلیدواژه به ،tâche واژة

  .شد تنظیم میبراي اصطالحات تخصصی 
  
  زبان عمومی ترجمه 3.2

طـور کـه قـبالً     همان. کنیم در این بخش زبان عمومی ترجمه را با ذکر چند نمونه بررسی می
دار و قائـل بـه مـتن     بسـیار امانـت  مترجم  ن وروا تا حدوديترجمۀ حاضر نیز بیان کردیم، 

بندي به اثر  این پاي ،با این حال .)این امر است بیانگر 55صفحۀ  نوشتپا(اصلی بوده است 
ترجمه باید اصـل  «طبق نظر باربن  .لطمه وارد کرده است ترجمهبه روان بودن  گاهیاصلی 

صورت، یکی از   این؛ در )Barbin, 2011: 134( »یکسانی متن مبدأ و مقصد را فراموش کند
مشکالت . مخاطب خواهد شد از سويهاي مترجم دریافت متن مقصد  ترین دغدغه اساسی

 :بندي کرد گونۀ زیر دسته  توان به این بخش را می

 ها واژهبافت یا در نظر نگرفتن اصطالحات  1.3.2
کـامالً   یـري گ دو جهـت  ینا یذهن يها هر چند مشغله«آمده است  21خط  9 ۀدر صفح
 ةواژ. »تفــاوت دارنــد یگربــا همــد یبــاز هــم بــه طــور محسوســ یکدیگرنــد،مکمــل 

 بافت ینواژه در ا ینبوده که منظور از ا préoccupations يبرا یمعادل »یذهن يها مشغله«
idées, pensées, projets dominants  است و نهsoucis .،یـا   »غالب اتتفکر«بهتر بود  بنابراین

  .شد رجمه میت »غالب اتنظر«
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 pour en « معـادلی بـراي  » براي برگشتن بـه یـک سـطح آسـتانه    «، 13، خط 52صفحۀ 

revenir à un Niveau-Seuil «   ترجمه شـده اسـت .pour en revenir à    و بـه  یـک اصـطالح
که بـراي حفـظ انسـجام     است) از موضوعی سخن گفتن دوباره( reparler d’un sujet معنی

 .رود کار می کالم و ازسرگیري موضوعی که قبالً از آن صحبت شده به
جـویی   در حالی که در قواعد کاربرد خاص زبان خارجی صـرفه «، 23، خط 105صفحۀ 

 en faisant l’économie des règles d’emploi propres à la L2معادلی بـراي جملـۀ    ،»کنیم می
» نظـر کـردن    صـرف «است، پس باید  éviterبه معناي  faire l’économie deاصطالح . است

 .شد ترجمه می
 اصـطالح  بـراي اي  ترجمـه ، »آوازة ایـن رویکـرد را بلنـد کنـد    «، 5، خط 99صفحۀ 

redorer son blason     است کـه در فرانسـه معـادلrétablir sa situation    و در فارسـی معـادل
  .شود اصالح موقعیت در نظر گرفته می

 ۀارائآور نیست که مؤلفان منابع یک سطح آستانه پس از  تعجبآیا « ،5، خط 110صفحۀ 
. »بخش تأخیر نکرده باشـند  این مکانیسم سامان ۀزمیناي زبانی براي تحقیق در  فهرست نقشه

فعـل جملـه   . اسـت  ne se soient pas attardésمعـادلی بـراي   » تـأخیر نکـرده باشـند   «فعـل  
s’attarder àموضوعی استبارة تأمل کردن در ، به معنی.  

  کلماتفراموش کردن ترجمۀ بعضی از  2.3.2
جمله  که »)شود که شامل یک مرحله توضیح دستوري با زبان می(«آمده است  11در صفحۀ 

 comprenant une phase d’explication( 7با مراجعه به اثر اصـلی در صـفحۀ   . نامفهوم است

de la grammaire en L1( در ترجمه جـا مانـده اسـت   » زبان اول«شود که واژة  مشخص می .
  .تغییر یابد» به زبان اول«باید به » با زبان«بنابراین، 

تأثیر میزان کار آزمایشگاهی بر یادگیري یـک زبـان   «: آمده است 18، خط 12در صفحۀ 
لـه  جم. les effets du travail en laboratoire de langue: در اثر اصـلی آمـده اسـت   . »خارجی

  .بود می »فعالیت در آزمایشگاه زبان اتتأثیر«صورت  بهباید 
هاي دوم و سـوم، پرانتزهـایی در    در قسمت .هستیمسه قسمت  شاهد 24صفحۀ در 

دست  براي یک. تکمیل مطالب آورده شده است، اما در قسمت اول پرانتزي وجود ندارد
 19در اثر اصلی صفحۀ که  استالزم ) عامل درونی به لحاظ کاربردي(بودن مطالب پرانتز 

  .اما در ترجمۀ اثر فراموش شده است، )facteur interne, plan pratique( وجود دارد
پـذیر   کننـد کـه اجتنـاب    امروزه محققان اغلب تصـور مـی  « ۀ، جمل4، خط 68در صفحۀ 
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در ترجمه فراموش شـده  » خطا«واژة  یابیم درمیبا مراجعه به اثر اصلی . ناقص است، »است
کنند که  امروزه محققان اغلب تصور می«: بنابراین جمله باید به این صورت تغییر یابد. ستا

  .»پذیر است اجتناب خطا
ارتبـاط   ــ  مـواد زبـانی  (اگر مشکل دوپهلویی زبـان  «آمده است،  ترجمه 108در صفحۀ 

را با متوسل شدن به زبان اول حل کنیم، مدت زمان یادگیري زبان مقصـد را کـاهش   ) زبانی
این جمله به معنی این است که استفاده از زبان مادري در کالس زبان خارجی . »خواهیم داد

با مراجعه به اثـر اصـلی صـفحۀ    . آموزان زبان مقصد را زودتر یاد بگیرند شود زبان باعث می
 ۀدر واقـع ایـن جملـه ترجمـ    . چنین ادعایی نداشته است رویابیم، مؤلف به هیچ  میدر 104

 si on résout le dilemme par le recours à la L1, on diminue le temps « نادرستی از جملـۀ 

d’exposition à la langue cible  «ابتـدا ترجمـۀ    :شود دیده میدر این بخش دو اشتباه . است
که در واقع ما با مفهوم دوپهلویی مواجه نیسـتیم و  » مشکل دوپهلو«صورت  هب dilemmeواژة 

دوم . تواند وضـعیت دشـوار ترجمـه شـود     جا می این واژه در این ؛این صفت مناسب نیست
، به معنـی در معـرض زبـان دوم بـودن،     ترجمهدر  expositionکه با فراموش کردن واژة  این

  .تغییر کرده استکلی  بهمعناي جمله و تحلیل مؤلف 
  

  گیري نتیجه. 4
فـرض را داشـته کـه خواننـده بـا       پـیش یابیم مؤلف اثر این  بخش اول مقاله، درمی بر اساس

مفاهیم آموزش زبان آشنایی کامل دارد، به همین دلیل بسیاري از مطالب را گذرا و مختصـر  
شود مخاطبـان کتـاب محـدود شـوند و درك آن بـراي       این نکته باعث می. بیان کرده است

آموزشـی   مخاطبان ناآشنا با مفـاهیم آمـوزش زبـان چنـدان سـاده نباشـد، زیـرا اثـر ماهیتـاً         
)handbook/ manuel( شود تلقی نمی.  

شود، اما در این  بر کسی پوشیده نیست که ترجمۀ آثار باعث گسترش مرزهاي دانش می
طـور کلـی،    بـه  .ها اهمیـت فـراوان دارد   سنجی و نیازسنجی براي گزینش آن عرصه مخاطب

: را بـه چهـار دسـته تقسـیم کـرد      رویکرد ارتباطی در آموزش زبـان توان مخاطبان ایرانی  می
دانشجویان و (اند  مخاطبانی که با زبان فرانسه آشنایی دارند و با حوزة آموزش زبان بیگانه  .1

مخاطبانی که بـا  . 2؛ )هایی غیر از آموزش زبان فرانسه و غیره زبان در رشته استادان فرانسوي
دانشجویان یا استادان در حوزة (ند ا حوزة آموزش زبان آشنایی دارند و با زبان فرانسه بیگانه

یـک از ایـن دو حـوزه آشـنایی      مخاطبانی که بـا هـیچ  . 3؛ )و غیره ،آموزش انگلیسی، آلمانی
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مخاطبـانی کـه بـا هـر دو وادي     . 4 و ؛)مندان به مسائل آموزش زبـان و غیـره   هعالق(ندارند 
  .)دانشجویان و استادان رشتۀ آموزش زبان فرانسه و غیره( دارند ییآشنا

با توجه به توضیحات پیشین، درك عمیق مطالب اثر براي مخاطبـان دسـتۀ اول و سـوم    
بـرد را در پـیش    توانند در برخورد بـا ایـن دشـواري دو راه    ها می دشوار خواهد بود، البته آن

جـو در سـایر   و تر به جست کنند، خواه براي فهم عمیق خواه به درك مختصر بسنده : بگیرند
  .منابع بپردازند

مـورد  بـراي مخاطبـان دسـتۀ دوم    عنوان یکی از منابع موجود  بهتواند  رجمۀ این اثر میت
هایی از  تر شاهد مثال تأمل این است که در این منبع بیش درخوراستفاده قرار گیرد، اما نکتۀ 

هـاي انگلیسـی، روسـی،     کـه زبـان    یادگیري زبان اول یا زبان دوم هستیم، در حالی/ یاددهی
  .ندا عنوان زبان خارجی مطرح بهفرانسه در ایران و عربی، 

با توجه به سبک نسبتاً سادة نگارش اثر اصلی، مطالعۀ آن براي مخاطبـان دسـتۀ چهـارم    
هاي رشـتۀ آمـوزش زبـان دروس بـه زبـان فرانسـه        عالوه، در کالس بهدشوار نخواهد بود؛ 

یـت بنیـۀ زبـان خـود و     بنابراین ترجیح دارد دانشجویان را بـه سـمت تقو  . شود تدریس می
  .مطالعۀ متون تخصصی به زبان اصلی تشویق کنیم

  
  نهاد پیش. 5

  :نهاد مطرح کرد توان چند مورد را به عنوان پیش با توجه به مطالب فوق می
 روز یا منابع دست آثار به(هاي شاخص  در ترجمۀ آثار، گروهی از متخصصان کتاب

سنجی  و مخاطب ،ایی و به تحلیل، نیازسنجیحوزة مورد نظر را شناس) اول قدیمی و پایه 
ها دست زنند؛ به این ترتیب، به  و سپس به ترجمۀ آنکنند تري مبادرت  اي تر و حرفه دقیق

به این نکته باید توجه ویژه شود که ترجمۀ . اي نیز خواهیم رسید حوزه یک انسجام درون
شایسته است . کند تر آشنا می بیشهاي تحقیقاتی به روز دنیا  آثار جدید مخاطبان را با زمینه

رسد،  ویژه در نشرهاي دانشگاهی به چاپ می بهآثار تألیفی یا ترجمه که براي دانشجویان، 
هـا   ها باشد که بدون اطالعات پیشین به درك کامل آن هاي آموزشی متناسب با آن کتاب

  .دست یابند
توانیم بگوییم ترجمه مکمل اثر اصلی است؛ در صورت وجـود خـأل در آن،    در آخر می

یـا  هـا   پانوشتتواند به کمک  مترجم آشنا به حوزة ترجمه و حوزة تخصصی متن اصلی می
  .کندها درصدد رفع آن برآید و متن زبان مقصد را متناسب با مخاطبان خود روشن  نوشت پی
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